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Több hazai és szomszédos országbeli egyesület és
alapítvány összefogásával folyik a Közép-Európa egy
részén, kelet – nyugati irányban Csíksomlyótól
Máriacellig terjedõ, 1400 kilométer hosszú Mária zarán-
dok (és turista) út kiépítése. A cél, hogy megismertessék
az útba esõ - elsõsorban a Mária kul-
tuszhoz kapcsolódó - települések val-
lási és kulturális értékeit, a zarándo-
kok számára pedig biztonságos há-
lózatot építsenek ki. A tervek szerint
késõbb észak – déli útvonalat is léte-
sítenek, s ezzel egy Közép-Európát át-
ívelõ, kereszt alakú zarándok útháló-
zat alakul ki, melyhez további leága-
zások csatlakoznak. Ezek összekap-
csolják a zarándokhelyeket, a termé-
szeti és kulturális értékeket.

Alsó-Ausztriában tartományi tá-
mogatással, az ottani falumegújítási
mozgalom kivitelezésében már ki-
épült az útvonal, elhelyezték az információs táblákat.
Nálunk Kõszeg, Horvátzsidány és Csepreg között kerül-
tek a helyükre az útvonalat jelzõ táblák. Településünkrõl,
a Boldogasszony kápolnától a volt Gyertyános puszta,
Ablánci malom felé, majd a Szeleste – Vát közti Szentkút-
hoz, onnan pedig Sárváron keresztül Celldömölkre ha-
lad tovább a zarándokút.

Kerékpárral járta végig a kiépülõben levõ, Mária
Utat a Gyulafehérvári Caritas tíz zarándoka júliusban. 6-
án indultak Erdély õsi magyar kegyhelyérõl, Csík-
somlyóról. Máriapócs, Miskolc, Eger érintése után Buda-
pesten kerekeztek át a Dunántúlra. Celldömölkön 19-én
tartózkodtak. Másnap Sárvárról érkeztek Csepregbe.

Településünkön a karitászos hölgyek és a plébánián
helyettesítõ dr. Simon József apát úr fogadta a kis csa-
patot. Meglátogatták a Mária Úthoz tartozó Boldogasz-
szony- és a Szentkúti kápolnát, s természetesen a Szent
Miklós templomot is. A Trianoni emlékhely megtekintése

után megvendégelték a zarándokokat. Majd
Horvátzsidányon keresztül - a Peruska Máriánál
megállva, - Kõszegre tekertek. Onnan másnap Rõt-
falvát érintve indultak tovább. Az utolsó 20 kilométert

gyalogosan leküzdve, 23-án érkeztek meg Máriacellbe.
Az elsõ hetekben kánikulában, a végén szemerkélõ esõ-
ben, 18 nap alatt teljesítették az útvonalat.

A tervek szerint, aki gyalogosan zarándokolja végig
a teljes Mária Utat, annak legalább 60 napot kell rá-
szánnia. Természetesen a legtöbb zarándok egy – egy
alkalommal rövidebb szakaszt fog teljesíteni, vagy az út
nagy részét valamilyen jármûvel teszi meg. Az útvonal
bejárásakor az egyes állomásokon pecsétet és egyedi
azonosítású gyöngyszemet kapnak, amelybõl felfûzhe-
tik saját rózsafüzérüket.                                               S.F.

Kiépülõben a Mária Út
KERÉKPÁROS ZARÁNDOKOK CSEPREGEN

Szeptember 4-én a Büki Sport-
horgász Egyesület rendezte meg a
IV. Répce Kupa Horgászversenyt. A
versenyrõl és a horgászok terveirõl
októberi számunkban részletesen
beszámolunk. A csapatverseny 1.
helyezettje, s egy évig a vándorku-
pa õrzõje a Répcementi Horgász
Egyesület, Csepreg. A gyermekek
egyéni versenyét Németh Zoltán,
Répcelak, a felnõttekét Farkas Nor-
bert, Csepreg nyerte.
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I m p r e s s z u m

Következõ lapszámunk október 7-én jelenik meg!

Nem a Magyar Tanácsköztársaság ismert plakátját kívánom ele-
mezni. Tény, hogy 1919-ben nagy mozgósító ereje volt, ez és más
plakátok hatására magyarok tízezrei jelentkeztek a Vörös Hadsereg
kötelékébe, és vívtak sikeres harcokat a hazánk területének egy ré-
szét megszálló csehszlovákokkal - volt K.u.K.-ás katonatisztek (majd
a késõbbi Horthy-hadsereg tábornokai) irányításával.

A mai számítógépes – internetes világban még mindig az írott saj-
tó az, amely mindenkihez szól. Hiszen az idõsebb korosztály jelentõs ré-
sze nem ismeri e modern eszköz használatát. Sokuk csak hallott az
internetrõl, de ma is idegenkedik a számítógéptõl. Minden fontosabb
helyi eseményt rögzítenek és bemutatnak a kábel TV-k. Viszont renge-
teg házon ott díszelegnek a „lavór”-ok, azokkal a helyi TV-adások nem
foghatók. Térségünkben: Bõben, Bükön, Csepregen, Iklanberényben,
Lócson, Sajtoskálon és Szakonyban láthatják a Trió TV Alpokalja színvo-
nalas mûsorait, de csak az elõfizetõk. A Répcevidék az említett helye-
ken és további 14 közeli településen szinte mindenkihez, 5000 család-
hoz ingyenesen eljut terjesztõk munkája nyomán. Elõd lapunk, a Pro-
menád terjesztésével kapcsolatos problémákat sikerült kiküszöbölni, s
akik várják, rendszeresen meg is kapják hírlapunkat.

A Répcevidék 7. számát tartja kezében a Kedves Olvasó. Mivel hat
számon már túl vagyunk, nem árt némi összegzést készíteni az elmúlt
idõszakról. A szerkesztõbizottság jelentõsen kibõvült, s az egész térséget
lefedi. Így elértük azt a célkitûzésünket, hogy minden egyes számban
legalább a települések felérõl olvashatnak rövidebb – hosszabb híre-
ket, tudósításokat. Viszont vannak gyermekbetegségek is, melyeket a
következõ számokban le kell küzdeni. Elõfordultak aránytalanságok a
lapban, mely részben abból is eredhet, hogy szerzõink zöme humán
értelmiségi. Többet kellene foglalkozni a gazdasággal, kevés a
sporthír… Erõsségeinkre támaszkodva próbálunk minõségileg még
jobb lapot készíteni. Ha továbbra is kedvelnek bennünket, a hûvösebb
hónapokban sem csökken hirdetõink száma. Ez azért fontos, mivel õk
tartják életben a Répcevidéket is.

Sági Ferenc

Bük Város Önkormányzata a
pályázatokon elnyert források fel-
használásán túlmenõen saját
erõforrásából is végzett beruhá-
zásokat az elmúlt idõszakban.

Az Európa út és a Termál
Camping közötti útszakasz tér-
kõburkolattal és közvilágítással
lett ellátva. Az útépítést a CSÁTÉP
Kft. végezte bruttó 14.477.250 Ft.
értékben. A közvilágítás kiépítése
bruttó 3.875.000 Ft-ba került. Az
út hossza ca. 390 m.

A kerékpárút hálózat egyes
szakaszain is végzett az önkor-
mányzat karbantartási munkálato-
kat (útjavítás, festés), ennek össz-
költség elérte a 3.200.000 Ft-ot. Az
útjavítást a Magyar Aszfalt kft, az út
felfestést az Út-Piktor Kft. végezte el.

A vasúti bekötõút északi olda-
lán található járda állapota már
nem felel meg a mai kor követel-
ményeinek, ezért azt szintén
térkõburkolattal látjuk el. Ennek a
beruházásnak a költsége bruttó
5.495.250 Ft. Egyedi döntés
alapján CSÁTÉP Kft. legkésõbb
szeptember közepére elvégzi a
kivitelezést.                           sági

Saját erõforrású 
felújítások Bükön

Mindenkihez!
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Nyári visszapillantó 
Elillant a nyár, becsöngettek az iskolák-

ban, véget értek a nyaralások. A kedves
emlékek - egy-egy jól sikerült tábor vagy
kultúrális esemény-hangulatát azonban
átmenthetjük az õszi borús napokra. Íme
egy csokorra való a legmelegebb évszak
emlékezetes pillanataiból.

Foci, még a nyáron is

A Csepregi Sportegyesület, 2011. augusztus
15–21. között a Bozsik-program keretében egy
egyhetes sporttábort szervezett a Szebb Holna-
pért Közhasznú Egyesülettel karöltve, az után-
pótlás labdarúgók számára. 

Egész héten rendszeres sportfoglalkozásokon
vettek részt a kis focisták, fejlesztve állóképessé-
güket, ügyességüket, technikai alapjaikat. Min-
den délelõtt 10-12 óra között, valamint délutá-
nonként 16-18 óra között Koósz Írisz és Major Ta-
más szakmai vezetésével kitartóan és lelkesen
edzettek. A délelõtti fárasztó edzéseket követõ-
en a gyerekek, mindennap fél 1-kor a Dr.
Csepregi Horváth János Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézményben fogyasztották el kétfogá-
sos ebédjüket, amelyet az õ kívánságuknak
megfelelõen állítottak össze a szervezõk. 

Az edzések közötti idõt egyéb szabadidõs
foglalkozások keretében tölthették el. A Dr.
Csepregi Horváth János Közös Igazgatású Köz-
oktatási Intézmény által biztosított két teremben
lehetõség volt ping-pongozásra, léghokizásra,
filmnézésre.  

A hétvégén a gyerekek rengeteg tapaszta-
lattal és élménnyel gazdagodva vettek búcsút
a tábortól, és persze egymástól. 

Az egyhetes tábor a Bozsik-program keretein
belül, a Csepregi Sportegyesület szervezésében a

Vas Megyei Labdarúgó Szövetség utófinanszírozá-
sú támogatásával, a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület, a Dr. Csepregi Horváth János Közös
Igazgatású Közoktatási Intézmény, illetve a szülõk
hathatós közremûködésével valósult meg. 

Sajtfesztivál Sajtoskálon

Sajtoskálon augusztus elsõ vasárnapján 17.
alkalommal szerveztek falunapot, és ennek ke-
retében 7. alkalommal nyitotta meg kapuit az
országszerte egyre nagyobb hírnévnek örvendõ
Sajtfesztivál. Az idei évben a falunak ez a ren-
dezvénye a Leader pályázat keretében közel 2
és fél millió támogatást kapott. 

Az ünneplõket Haller Imre polgár-
mester úr köszöntötte, majd V. Németh
Zsolt vidékfejlesztési államtitkár úr nyi-
totta meg ünnepi beszédével ezt a
falu számára nagy eseményt. Állam-
titkár úr hangsúlyozta, hogy mekkora
nagy szükség van a helyi termelõkre,
a magyar termékekre. Ezt a megálla-
pítást a sajtlovag is megerõsítette, aki
fõként a magyar tej, és tejtermékek
szerepét emelte ki az étkezésekben.
Ezen a napon lehetõsége volt az ide
ellátogatóknak, ha tejben nem is, de
sajtban fürödni, hiszen az ország min-

den részébõl érkezett 17 sajtkészítõ hozta el kivá-
ló termékeit, hogy azt kóstolhassa, vásárolhassa
a Sajtoskálba ellátogató nagyon nagy számú

közönség. A hagyományokhoz híven idén is
„sajtbíráló bizottság” választotta ki a Sajtfesztivál
közönségének díjazottjait.

A  közönség szerint: 1. helyezett: Lukács
Magdolna egyéni vállalkozó Keszthelyrõl, 2. he-

lyezett: Ráczné Gyalog Stefánia Jákról, 3. helye-
zett: Egri Margaréta Kecsketej Feldolgozó Üzem
Egerbõl.

A képviselõ-testület különdíját a kõszegi
Colic Mijo és Colic Margit sajtkészítõ kapta. A
„Gyerekek kedvence” különdíjat pedig a
kõröstetétleni Köröstej Kft sajtjai nyerték 

Az ünnepen posztumusz díszpolgári címet
adományozott az önkormányzat képviselõ-testü-
lete. Böröndy József igazgató-tanító úr születésé-
nek 90. évfordulóján a családjának átnyújtott
Díszpolgári Oklevél a település lakóinak a tiszte-
letét, köszönetét fejezi ki azért az áldozatos mun-
káért, amit igazgató úr a falu gyermekeiért, a
település közösségéért tett. Az ünnepi szentmise
keretében Szabó Miklós plébános úr megáldot-
ta az új kenyeret és kérte az Aratás Urát adja
meg minden nap minden ember asztalára.

A nagyon finom ebéd után – melyrõl a kép-
viselõ-testület tagjai és a falubeli asszonyok
gondoskodtak szórakoztató programok követték
egymást. Szandi kezdte a fellépõk sorát az ide-
látogató kisgyerekek és nosztalgiázó felnõttek

nagy örömére. Ihos József Kató
néniként szórakoztatta a lelkes kö-
zönséget. A zalaegerszegi színház
mûvészei musical és operett mû-
sorukkal fokozták a hangulatot. A
Sajtoskáli Asszonyok idén is na-
gyon kitettek magukért. A „Csinál-
juk a fesztivált” címet viselõ mûso-
ruk nagy sikert aratott. Az
Ungaresca táncosai zárták a dél-
utáni mûsort. Az Apostol együttes
esti koncertjére a kultúrház udva-
rát teljesen megtöltötte a közön-
ség. A késõi órákban fellépõ Del-
ta bulizenekar koncertjére pedig

a fiatalok voltak leginkább kíváncsiak. Csiszár
Duó és Móni biztosította a talpalávalót az utca-
bálban, ahol bizony szûkösnek bizonyult a nagy
sátor táncparkettje.

bse



5

2011. szeptem
ber I. évfolyam

 7. szám
 • w

w
w
.repcevidek.hu

Nyári visszapillantó 
Csapatépítõ tábor 
Vadása-tó, Csepreg – Csapatépítõ kirándulást

szervezett a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
július utolsó hétvégéjére a Vadása-tóra az egyesü-
let tagjai és a csepregi fiatalok részére

Az egyesület 2003 óta mûködik Csepreg
városában, mint ifjúsági és kulturális rendezvé-
nyek szervezõje és lebonyolítója. Többek között
nevükhöz fûzõdik a  Holnapért Kistérségi Lab-
darúgó Kupanap, a Nyugat-dunántúli Nyári
Napok, a Mikulás a Fõ téren és a Mikulás ház-
hoz megy program, mellyel számos gyermek-
nek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt örömöt
szereznek évrõl évre. 

Idén július 29-31. között a Vadása-tóra szervez-
tek háromnapos csapatépítõ tábort az egyesület
tagjainak. A tábor céljait Vlasich Krisztián a Szebb
Holnapért Közhasznú Egyesület elnöke a követke-
zõkben foglalta össze: „A háromnapos tábor fõ
célkitûzése az volt, hogy tagjaink, és a csepregi fi-
atalok jobban megismerjék egymást, igazi össze-
tartó csapattá kovácsolódjanak össze, s emellett
nyaralási lehetõséget teremtsünk a Csepregen élõ
hátrányos helyzetû fiatalok számára. Fontosnak
tartjuk a csapatszellem fejlesztését, az egyesületen
belüli egység formálását, valamint az egyénisé-
gek kibontakoztatását.”

A három nap alatt számos közös program-
ban, élményben volt része a táborban résztve-
võ fiataloknak. Tájmel Martin így élte át a három
nap eseményeit: „Nagyon jól éreztem magam,
fõként az önismereti játékok tetszettek, mivel
ezek lehetõséget adtak arra, hogy magamat és
társaimat is jobban megismerjem. Örültem,
hogy jó idõ volt, és fürödhettünk is a Vadása-
tóban, mivel ezen a nyáron erre még nem volt
lehetõségem. Már nagyon várom, hogy jövõre

újra együtt táborozhassak az egyesület többi
tagjával.”

Hollósi Bálint egyesület tag így nyilatkozott:
„Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az összefo-
gás erejével megoldható minden probléma,
ezért egyesületünk is erre törekszik. Évrõl-évre

csapatépítõ megmozdulásokat, táborokat szer-
vezünk, mely a legjobb e tulajdonság kialakítá-
sára és segíti céljaink sikerességét.”

Fantasztikus hangulatban, jó társaságban iz-
galmas, élmény dús programokkal gazdagodtak
a táborban résztvevõ fiatalok. A háromnapos tá-
bor megvalósulását a VASIVÍZ, Vas megyei Víz- és
Csatornamû Zrt. is támogatta. 

Szebb Holnapért Egyesület

Táborról-táborra

Mire e sorok megjelennek, véget ért a vaká-
ció; én mégis szeretném megosztani a nyár ele-
ji táboros élményeimet. Csepregen ki lehet je-
lenteni, hogy vannak hagyományos napközis
jellegû táborok, elfogadható áron. Idén én 3

ilyen programon vettem részt. Az iskola befeje-
zése után egybõl Kézmûves-tábort szervezett
Hetyésy Katalin tanárnõ. Itt megismerkedhet-
tünk a gyöngyfûzéssel, agyagozással, üvegfes-

téssel, nemezeléssel, batikolással és még sok
más technikával. Az elkészült mûveket minden-
ki haza vihette. A második héten Hittan-tábor
volt. Finta József plébános úr vezetésével kirán-
dultunk a Kõszegi hegységben, strandoltunk
Bükfürdõn, kipróbáltuk a Holdfényliget kaland-
parkját. A plébánián Csanádpalotáról is voltak
gyerekek, velük jókat beszélgettünk, s volt közös
szalonnasütés. Barátságok is szövõdtek az egy
hét alatt. Az utolsó napon akadályverseny volt,
majd közös szentmise a Boldogasszony kápol-
nánál, melyet foci és számháború zárt. Harma-
dik héten volt a szintén hagyományos Tûzoltótá-
bor. Itt a tûzoltás fortélyaival, elsõsegélynyújtás-
sal ismerkedhettünk meg. Az elmélet mellett
gyakorlatoztunk is. A tábor zárásaként palacsin-
tasütéssel egybekötött családi délután és vi-
dám vetélkedõ volt. 

Ami az anyagi részét illeti a táboroknak: a
három hetes táborok  kb. 20-25 ezer forintba ke-
rültek költõpénzzel együtt.

Sulics Boglárka

Pünkösdi nyitott pincék 
a csepregi hegyen 

Hagyományosan most is Pünkösd szombat-
ján várták a borosgazdák a látogatókat a
Csepregi hegyen. A jól sikerült rendezvény nem
csak a szervezõk/vendéglátók munkájának kö-
szönhetõ, az idõ is kegyes volt hozzánk. Az újsze-
rû reklámok, valamint a lovas programok is ide-
csalogatták a borkedvelõket.

Köszönjük Ziembicki Erzsébetnek, hogy szer-
vezõ munkájával az elõzõ években hagyo-
mányt teremtett e rendezvénynek. Köszönjük az
Edy Marketing Bt.-nek, hogy  népszerûsítette a

programot. Köszönjük az elõkészületi
munkákban részvevõk önzetlen mun-
káját, és felajánlását. Köszönjük a
Csillag Ösvény Lovasudvar Egyesü-
letnek, hogy új színfolttal gazdagítot-
ták a Nyitott Pincék Napját. Köszönjük
a Borbarát Hölgyeknek, hogy részvé-
telükkel aktívan segítették az ese-
mény lebonyolítását. Köszönjük a
gazdáknak, hogy helytálltak ezen a
napon, és kitûnõ boraikat népszerûsí-

tették. Sikeres rendezvény csak ilyen összefogás-
sal várható! – Köszönet érte. Köszönet minden
közremûködõnek.

Borbarát Hölgyek - Borosgazdák
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Valaha az önálló városi bíráskodás jelképe volt
a pellengér. A „kipellengérezni valakit” fogalma,
ma már csak átvitt értelemben használatos. Ré-
gen azonban nagyon is gyakorlati alkalmatosság
volt a kisebb súlyú bûncselekmények megtorlásá-
ra használatos szégyen-oszlop. Mellé állították s
idõnként jelképesen vagy akár valóságosan is
megkorbácsolták a bûnelkövetõket.

A csepregi pellengér 17. századi életének
több epizódja is szerepel Farkas Sándor várostörté-
netében. Özv. Németh Jánosné, Orsolya asszonyt
1638. január 27-én ítélte el a bíróságként eljáró
városi tanács, hamis vádaskodása miatt. Egy bizo-
nyos Geregye Palkó nevû legényt azzal vádolt
ugyanis, hogy teherbe ejtette õt, ezt azonban nem
tudta tanúkkal bizonyítani. Ítélete: „az pellengéren
marok vesszõkkel meztelen az hóhér hatalmasul
megverje” (Farkas Sándor: Csepreg mezõváros tör-
ténete. Bp., 1887. 155.).

Egy másik eset 1654-ben történt. Ekkor egy
bizonyos Perecz Erzsébetet (Örzsét) ítéltek el ke-
resetlen szavaiért, melyekkel Szitarics Varga Ilo-
nát illette. Büntetése az elõzõhöz hasonlóan hó-
hér általi megvesszõztetés lett s még ráadásul a
következõ vasárnapon a templomajtóban kel-
lett egész nap térdepelnie (Farkas i. m. 193.).

Jelenlegi kishazánk területén mindeddig csak
egyetlen darab állt a valaha gyakori pellengérek
közül, a kiváltságos püspöki mezõváros Fertõráko-
son. Hogy a 20. század elsõ felében még a
csepregi régi Czigli-ház sarkánál vámsorompó üt-

közõjének szerepét betöltött homokkõ-hasáb ere-
detileg egy pellengér része lehetett, nekem is csak
azután jutott eszembe, miután megismerkedtem a
közeli burgenlandi településeken, a mai napig
büszkén õrzött oszlopokkal. Méretei alapján az
sem lehetetlen, hogy pellengérként is csak másod-
lagosan használhatták fel a követ s korábban, pel-
lengérré történt átfaragása elõtt, a középkori fõté-
ri kastély egykori loggiájának egyik oszlopa lehe-
tett. A pellengér oszlopok közös vonása a hasáb
tetején álló – legtöbbször gömbbel koronázott –
gúla, vagy sokszög alakú fejezet volt. Az oszlopok-
hoz mindenütt bilincseket rögzítettek, esetleg kirak-
ták rájuk a város igazságosztó hatalmát jelképezõ
pallost is. A ma is álló közeli pellengérek közül Mo-
nyorókerék (Eberau), Vámosderecske (Drassmarkt),
Szentmargitbánya (Sankt Margarethen) és Fertõfe-
héregyháza (Donnerskirchen) említhetõ meg, mint
a valaha állt s most felidézett csepregihez hasonló
emlék.                                        Dr.  Dénes József

A csepregi 
pellengér

emlékezete

Sztár szereposztásban, lenyûgözõ látvánnyal
kelt új életre Claude-Michel Schönberg és Alain
Bonblil legendás musicalje a Miss Saigon Sop-
ronban 2011. augusztus 19.-20.-21.-én. Az MKB
Musical Aréna fõ attrakciója gigantikus vállalko-
zás volt, olyan látványvilággal, amilyent egyet-
len nyugat-európai szabadtéri színpad közönsé-
ge sem csodálhatott meg korábban. 1300
négyzetméteres színpad, több száz szereplõ, élõ
zenekar, helikopterek pirotechnika, katonai jár-
mûvek közlekedése a színpadon.

A darab egy kudarcra ítélt románcot ír le a
70-es évekbeli Saigonban, a vietnami háború
idején. A mû katartikus élményt kínált a nézõk-
nek, mely szól a gyarmatosításról, a kommuniz-
mus kísértetétõl, a különbözõ kultúrák-népcso-
portok közötti különbségekrõl, s a szerelem min-
dent legyõzõ erejérõl.

A musical méltó emléket állít a vietnami há-
borúban elesett katonáknak, sérülteknek, vala-
mint az amerikai katonáktól és vietnámi nõktõl vi-
lágra jött Bui Doi gyerek számára. A szerencsé-
sebb gyerekek- miután lemondott róluk édesany-
juk- emigrálhattak apjukhoz Amerikába, de a
legtöbbjük gondozatlanul, utcagyerekként nõtt
fel, innen is a nevük, mely élõ szemetet jelent.

A fõbb szerepekben Szabó P. Szilveszter, Mé-
száros Árpád Zsolt, Vágó Zsuzsi, Dancs
Annamari, Dolhai Attila, Feke Pál, Borbás Barba-
ra, Vágó Bernadett, Kerényi Miklós Zsolt,
Csengeri Ottíkia, Vörös Edit és Csuha Lajos volt
látható. Közremûködött a budapesti Operettszín-
ház Musical Együttese, Balettkara és Zenekara,
a Pesti Brodway Stúdió növendékei és soproni
statiszták.

Sulics Bogi

Miss Saigon Sopronban!



A vásárokat régen sokadalom-
nak nevezték, tekintve az ember-tö-
meget, amely ilyenkor összecsõdült
Csepreg fõterén a karácsonyi és a
húsvéti ünnepek elõtt. A hét utolsó
napjára tették ezt a fontos kereske-
delmi idõpontot. Még a város nevét
is a vásár napjáról nevezték el, így
kapott nevet Szombathely, Nagy-
szombat, Rimaszombat is. 

A falusi nép leginkább élelmiszert
árult, ebbõl nagy felesleg halmozó-
dott fel: állatok, búza, gyümölcs; és
amit pénzzé akart tenni, bevitte hát a
vásárba. Ha szerencséje volt, még
áldomást is ittak rá. A pénzen iparcik-
ket, ruhanemût, lábbelit szereztek be
télire. A vásár napján még iskolai szü-
netet is adtak a tanító urak, hogy a
gyereknek méretrevaló ruhát tudja-
nak venni a szülõk. Aki jószágot akart
venni vagy eladni, az is a vásárra
ment, ott keletje volt a szép lónak,
csikónak, borjúnak, üszõnek, malac-
nak, süldõnek. Ilyenkor Csepreg me-
zõvárosba sem volt könnyû bejutni,
mert a Czigly házban lestek prédára
a vásári hajdúk, akik vagy árut vá-
moltak, vagy pénzt szedtek belépés
fejében az eladóktól. 

Pedig ide mindenki igyekezett
bejutni, mert karácsonyi ajándékot,
vásárfiát olcsón vehettek a család-
tagoknak. A gyerekeknek mézespu-
szedlit, a lányoknak tükrös szívet itt

szerezhettek be. Az asszonyok az em-
berüknek kékfestõ kötényt, maguk-
nak réklit, a férfiak ostort, bakancsfû-
zõt, nadrágszíjat, vásárolhattak, meg
pokrócot is a szekerezéshez. A kato-
naviselt fiatalemberek vásárolták a
Szolgálati idõm emlékére nyomtatott
faliképet.

A csepregi vásár színhelye a Fõ-
tér volt, ahol két-háromsoros utcá-
ban sorakoztak a sátrak. Olyan áru-
sok is megjelentek, akik nyakukban
hordták áruikat, ostort, cípõfûzõt, fé-
sût, nyakkendõt, hajcsatot, pertli-
gumit, cérnát. A borissza földmûve-
sek elõször lacipecsenyét ettek a ke-
zükbõl, csak ezután tértek be a
Molnericshoz vagy a Pócza kocsmá-
ba beoltani a pecsenyét egy-két po-
hár borocskával. Az állatvásár a fut-
ballpálya melletti téren rendezkedett
be. Malacvisítás, lónyerítés, borjúbõ-
gés jelezte az állatseregletet. A mé-
szárosok különösen a vágni való bor-
jakat méregették árgus szemekkel,
mert annak a húsát a fõúri lakomák-
nak, betegeknek, gyermekeknek
igen keresték. A malacok is hamar
zsákba kerültek, mert azokból egy év
múltán hízósertés lenne – így gondol-
ták – az asszonyi szemek és elmék. 

Szabott ára egyiknek sincs, al-
kudni lehet, de ajánlatos is, mert aki
az elsõ szóra fizet, annak észjárását
nem sokra tartják. Ezért az árus elein-

te sokra tartja, a vevõ ócsárolja az
árut, lehet, hogy ott is hagyja egy
idõre, de vissza is térhet, amikor köze-
lednek az álláspontok. Végül is az el-
adó enged, a vevõ ráígér, lértejön a
vásár. Ha gyerek is van, annak állat-
nál farkapénzt adnak. 

Mások is puhítják, fárasztják egy-
mást, s lehet, hogy megunják a sok
beszédet, kezet adnak és még áldo-
más is lesz a vége. A planétás ember
idomított fehér egere vagy madara
kihúzza a jövõt a legénynek: gyorsan
meg fog házasodni és gazdag me-
nyecskét kap. A levélkén általában
mindig kedvezõ a jövendölés: öz-
vegy-embernek fiatal párja lesz.

Bezzeg arat a füvesember meg a
felesége. Sok a derékfájós bácsi és
néni, õk nem hazudnak, mert a szárí-
tott füvek jótékonyak izzasztáskor,
gyomornál, derékfájás ellen. A
csepregi iparosok is kirakodnak: Nép
Gyula bácsi kályhacsempéket,

fazokat, csibeitatót árul ilyenkor, mert
portékáját mindenki dicséri. Sall
Jenõné borjúkötelet, rudazókötelet
ajánl. A Beer kékfestõ üzemben kö-
tényt, réklit, szoknyát lehet választani.
A Horváth szatyler nyerget, gyeplõt,
hámot ad el. A Szele-féle kárpitosok
széket, divánt értékesítettek. Haizler
József pék ilyenkor ezerszámra ellát-
ta kiflivel, zsemlyével a lacikonyháso-
kat. A péklegények méteres kosara-
ikkal megjelentek és elverték a né-
pek éhét sós kiflivel, császárzsemlyé-
vel. Lonckor Pál kalapos maga készí-
tette fejfedõi keresettek voltak. A Vass
család kovács tagjai kisebb gépeket
is tudtak gyártani, amelyeket alumí-
niumból öntöttek, ilyen volt a répa-
egyelõ kapájuk, amely könnyebb
súlyú volt, mint a vasból készült váro-
si termék. A Jákli testvérek szabó üze-
me kész öltönyöket gyártott a
csepregi vásár számára.

Wellner Lõrinc
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Csepregi vásárok
A CSEPREGI VÁSÁRTÉR MA
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A vidám, pihenéssel töltött nyári napok
szeptember elsejével véget értek szülõ és di-
ák számára egyaránt. A tanévkezdéssel gyö-
keresen megváltozik, átalakul a család élete.
Nagy feladat, a nyári ritmus után felvenni az
újat. Korán kelünk, szorosabb kötöttségek vár-
nak ránk. A korai kelést, korai lefekvés kell,
hogy megelõzze. Alsó tagozatos gyerekeknek
még legalább 10 óra alvásra van szüksége,
ha a gyerek nem alussza ki magát, kevesebb
energia jut az iskolai teljesítésre. Ugyanígy
számít kiskamaszoknál is a megfelelõ alvás és
a helyes idõbeosztás. Ennek megfelelõen
fontos, hogy iskolai idõben korlátozzuk a TV
nézést és a számítógépezést, idõben és tarta-
lomban. 

Különösen nehéz a helyzetük az elsõ osz-
tályosoknak, hiszen teljesen új helyzetbe ke-
rülnek, új problémákat kell megoldaniuk. Szü-
lõként feladatunk a szorongás feloldása. So-
ha ne ijesztgessük a nebulókat az iskolával.
Meséljünk saját, vicces vagy kellemes iskolai
emlékeinkrõl, az új barátok szerzésének lehe-
tõségérõl és a kedves tanító nénirõl. A közös
készülõdés, az iskolai holmik beszerzése és
bepakolása a táskába, íróasztalba szintén
oldhatja a félelmeket. Ezzel segíthetjük az
önállóság kialakulását is. Nagyon fontos,
hogy minden iskolásnak legyen egy kis saját
sarka, tanulóhelye, ahol megfelelõ magassá-
gú a szék és az íróasztal, és megfelelõ termé-
szetes és mesterséges megvilágítást tudunk
biztosítani.  Akkor tud jól teljesíteni egy gyer-
mek, ha sokat játszik, mozog szabad levegõn,
eleget alszik, és megfelelõen táplálkozik.

Ha délután otthoni tanulás szükséges, az
csak, a lehetõleg szabadban végzett moz-
gás, játék után történjen. Ne zsúfoljuk tele a
napokat különórákkal, hiszen a gyerek nem
„kisfelnõtt”- nagy teher számára a napi önfe-
gyelem, összpontosítás, alkalmazkodás. A
szülõk által támasztott túlzott elvárások állan-
dó kudarc élményt okozhatnak a gyermek-
nek. Ha a diák hazaér az iskolából, ne azt kér-
dezzük tõle, hogy hány piros pontot, ötöst ka-
pott, hanem azt, hogy érezte ma magát az is-
kolában, mi történt vele. Hagyni kell, hadd
alakuljon ki a saját tanulási ritmus, érdeklõ-
dés, feladattudat. Az iskolai teljesítéshez na-

gyon fontos az egészséges táplálkozás is. Úgy
tartja a mondás: Reggelizz, mint egy király…
Valóban a reggeli a legfontosabb étkezé-
sünk, hiszen ez biztosítja az energiát az iskolai
helytálláshoz és a koncentrációhoz. 

Ha gyermekünk menzán ebédel akkor tí-
zórairól és uzsonnáról kell gondoskodnunk. Az
egészséges tízórai és uzsonna gabonafélék-
bõl, tejtermékekébõl, gyümölcsbõl, zöldség-
bõl és megfelelõ mennyiségû folyadékból áll.

A szendvicsek készítéséhez válasszunk maga-
sabb rosttartalmú, teljes kiõrlésû lisztbõl készí-
tett pékárut. Gabonaként adhatunk még
müzliszeletet, puffasztott gabonatermékeket
és teljes kiõrlésû kekszeket. Tejtermékbõl az
alacsonyabb zsírtartalmúakat részesítsük
elõnyben: sajt, sajtkrém, túró, kefir, natúr jog-
hurt. A tízórai, uzsonna legyen változatos, ne
mindennap ugyanazt csomagoljuk, legyen fi-
nom, ha nem szereti a gyerek az adott ételt,
teljesen felesleges ráerõltetni, úgysem eszi
meg. Az iskolai élet 3 fontos tényezõje a diák,
az iskola és a szülõ. Egyik sem mûködhet a
másik kettõ nélkül. Szülõként, szerepünk van
az iskola életében, ezért fontos, hogy részt ve-
gyünk benne. Segítsük gyermekeinket ami-
ben csak tudjuk, támogassuk az iskola oktató-
nevelõ munkáját, például azzal is, hogy rend-
szeresen eljárunk fogadóórákra, szülõi érte-
kezletekre.    

Nekünk szülõknek is nehéz újra belerázódni
az õszi hétköznapokba, képzeljük el milyen

nehéz ez gyerekeinknek. Minden
gyereknek és szülõnek sok öröm-
ben, élményben és sikerekben

gazdag tanévet, és ehhez kitar-
tást, jó egészséget kívánok:

Klugné Györke 
Brigitta

Kezdõdik az iskola!
NÉHÁNY HASZNOS TANÁCS SZÜLÕKNEK!
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Az idei augusztus 20-i ünnepségen is átadták Bük
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által
alapított kitüntetéseket a testület 2011. június 27-i ha-
tározatai alapján.

Posztumusz díszpolgári címet kapott Szabó József
tanár, igazgatóhelyettes. Fõállása mellett már fiatalon
énekkart vezetett, színdarabokat tanított be. Az 1950-
es években ellátta a népmûvelési ügyvezetõi tisztsé-
get is, majd évekig az 1959-ben átadott Mûvelõdési
ház tiszteletdíjas igazgatója volt. Több cikluson keresz-

tül tanácstagként is tevékenykedett. Fiatal korától
kezdve gyûjtötte és lejegyezte a település és a szû-
kebb Felsõ-Répcevidék néprajzi értékeit, kutatta a te-
lepülés történetét. A néprajzi és helytörténeti pályáza-
tokon megyei és országos díjakat nyert kézirataival,
melyekbõl több nyomtatásban is olvasható. Kéziratai
a helyi és megyei közgyûjteményekben, illetve a Nép-
rajzi Múzeum Etnológiai Adattárában érhetõk el.

Bük város díszpolgára lett Horváth Béla ny. VB-titkár.
1953-tól 1990-ig látta el e fontos tisztséget a község,
majd 1983-tól nagyközség élén. Sokat tett a fürdõ ki-
alakításáért és mûködtetéséért (1964-ig a helyi tanács
üzemeltette a létesítményt), az 1965-ös nagy árvíz utá-
ni helyreállításokért és fejlesztésekért, az intézményhá-
lózat egyre magasabb szintre emeléséért. Mûködésé-
nek évtizedei alatt Bük poros - sáros településbõl Euró-
pai hírû, városiasodó nagyközséggé vált fejlett infrast-
ruktúrával.

Bük Városáért Kitüntetõ Oklevelet vehetett át Adrew
Ethell a Nestlé Kft. Büki Gyáregységének vezetõje. Irá-
nyításával az üzemet folyamatos bõvítették, ezzel szá-
mos új munkahelyet teremtettek a településen. A ma
50.000 négyzetméteren mûködõ büki egység az állat-
eledel-gyártás közép-kelet európai központjává vált.

Bük korábbi díszpolgárai: ifj. Riedinger Károly volt
cukorgyár-igazgató, dr. Horváth Tibor néhai körzeti or-
vos, Teklits István egykori tanácselnök, Dr. Szele Ferenc
ny. polgármester.

Sági

Büki kitüntetettek

Szabó József posztumusz kitüntetésével 
gyermekei: Lehel Györgyné és Szabó Gábor.

Horváth Béla kitüntetésével.
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A szeptember elsejei becsenge-
téskor a kisdiákok egy teljesen felújí-
tott iskolát vehettek birtokukba Zsirán.
Az igazgatónõ, Doroginé Kovács Me-
linda nyáron sem pihent. Koordinálta
az iskola felújítási feladatait, kapcso-
latot tartott a szülõkkel, nevelõkkel. 

Az iskola felújítása nagyrészt a
szülõk és tanárok áldozatos munká-
jának köszönhetõ. Õk végezték a fes-
tést, leburkolták a falat a tantermek-
ben, folyosókon, lakkozták a tanter-
meket és a felkerült burkolatot, és ter-
mészetesen az elkészült munkálatok
után részt vettek a takarításában is.
Ennek köszönhetõen nem kellett a

szakembereknek munkadíjat fizetni.
A felújítás költségeinek 80%-át a GSD
Agrárprodukt Kft. fizette, így az önkor-
mányzatnak csupán a fennmaradó
20%-ot kellett kipótolnia.

Természetesen most már csak a
diákokon múlik, hogy meddig ma-
rad ilyen szép, tiszta az iskola. Ha jól
belegondolnak a szüleik keze mun-
kája van ebben a felújításban, így
biztosan jobban fognak ügyelni arra,
hogy még sokáig ilyen szép marad-
jon. Köszönet mindenkinek az áldo-
zatos munkáért, illetve az anyagi tá-
mogatásért.

N.P.K.

Magyar,- és Guinness-rekord
kísérletre vállalkozott a zsirai
Sonnengolf Clubban 21-többsé-
gében Ausztriából érkezett - ver-
senyzõ, de köztük volt a Barátok
közt sorozat Berényi Zsuzsája, azaz
Csomor Csilla is.

A Magyar Golf 100 éves évfor-
dulóján, augusztus 13-án 12 órakor
kezdõdött a játék. A 24 órát 8 órás
elosztással 2-szer 15 perces szünet-
tel játszották végig a résztvevõk.

A maratoni játékot végül csu-
pán egy golfosnak kellett megsza-

kítania, egészségügyi problémákra
hivatkozva. Így 14-én vasárnap
délben, fáradtan, de annál na-
gyobb örömmel fejezte be a játé-
kot a 20 versenyzõ. Természetesen
a rekordkísérleten jelen volt a Ma-
gyar Rekordok regisztrátora, Sebes-

tyén István is.  A játék végén aztán
be is jelentette, hogy Magyar Re-
kord született. A jegyzõkönyvet to-
vábbküldik Londonba, ahol remél-
hetõleg a Guinness-rekordok köny-
vébe is bekerül ez a teljesítmény.

N.P.K.

24 órás golf Zsirán

Becsengettek
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A sopronhorpácsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
meghívást kapott a csólyospálosi „Tûzoltó napra”
és a megvásárolt tûzoltóautó bemutatójára. A ba-
rátság ott kezdõdött, hogy a sopronhorpácsiak el-
adásra kínáltak egy nagyon jó állapotú IFA tûzoltó-
autót az interneten, amire a Szeged melletti
Csólyospálos település vezetõi felfigyeltek.

Telefonon történt egyeztetés után eljöttek meg-
tekinteni az 1987-ben újonnan vásárolt tûzoltóau-
tót, ami nagyon tetszett nekik így meg-
vásárolták. A tûzoltóink 13 fõvel, Pál
Kálmán buszsofõr vezetésével augusz-
tus 12-én péntek reggel elindultak a
közel 350 km távolságra esõ 1720 fõs
településre. Útközben egy másik meg-
hívásnak is eleget tettük, megálltunk
Soltvadkerten ahol a nyugdíjba vonult
Berkecz László polgármester kolléga
várt minket. Ellátogattunk az ottani tûz-
oltóságra, ahol bemutatták a mostani
vonuló autókat és a felszerelésüket,
majd megtekintettük a nagyon szépen
kialakított tûzoltó múzeumukat. Idõköz-
ben megérkezett a Lehoczki Ferenc
mostani polgármester és közösen ellátogattunk a
Berkecz család pincéjébe ahol Marika néni és se-
gítõi vártak bennünket az ebéddel nagyon finom
ottani kakas pörkölttel. Csólyospáloson a fõtéren
Fúrús János polgármester várt minket, majd a szál-
lás megtekintése után kivitt bennünket a másnapi
verseny színhelyére, ahol találkoztunk az ottani tûz-
oltókkal és gyakorolhattunk a felszerelésükkel. 

Másnap a tûzoltóverseny már 7 órakor kezdõ-
dött, ahol a lakosság nagy szeretettel fogadott
bennünket. A tûzoltóautó megvásárlására gyûjtést
szerveztek, ezért sokan meglátogatták a honla-
punkat és megismerték településünket. Ragyogó
napsütés és nagyon jó szervezés mellett zajlott le
a verseny. A sopronhorpácsi tûzoltók kitettek ma-
gukért, három serleget hoztunk el. Összetettben

4.- ik helyezés, vizes szerelésben 49 másodperc-
cel elsõ helyezés, és a legmesszebbrõl érkezõ
csapat díjat is természetesen mi kaptuk meg. A
verseny végén került bemutatásra a tõlünk vásá-
rolt IFA tûzoltóautó majd közös fényképezés után a
nagy melegben kipróbálásra került a mûszaki ál-
lapota is, amely jól vizsgázott ( aki nem tudott
gyorsan futni az vizes lett). Átadtuk az ajándékain-
kat majd az ottani tûzoltó csapat (négy raj ) tagja-

ival és a rendezvény segítõivel folytatódott a va-
csora és az azt követõ fogadás, ahol megbeszél-
tük a két település lehetõségeit, amit testvér-kap-
csolati szinten szeretnénk folytatni. Vasárnap a
reggelit közösen fogyasztottuk el Forráskút telepü-
lésen lévõ szállásunkon a polgármester úrral és
Kapás Ferenc tûzoltó parancsnok úrral majd ez-
után elérkezett búcsúzás ideje.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni soltvadkerti
barátainknak, valamint Csólyospálos vezetõinek
élükön polgármester úrnak, parancsnok úrnak és
a település lakosainak a baráti fogadtatásért és a
vendégszeretetükért. Reméljük, hogy hosszú távú
kapcsolat alakul ki mind kettõ településsel és viszo-
nozni tudjuk vendégszeretetüket.

Talabér Jenõ - polgármester

Sopronhorpácsi
tûzoltók Csólyospáloson

Pompás fogatok 
Nagygeresden
Augusztus 20-án, Szent István király ünne-

pén, a nagygeresdi búcsú napján 3. alkalom-
mal adott otthont a Répce-parti település a Vas
megyei kettesfogathajtó verseny egyik pont-
szerzõ állomásának. Az idén is sokan voltak kí-
váncsiak a pompás fogatokra, a színvonalasan
megrendezett megmérettetésre. A Katona-
Team által levezényelt versenyen 15 kettesfogat
és 3 pónifogat vett részt. Az akadályhajtás és a
vadászhajtás egyaránt nagy versenyt hozott. A
Mesterházy Dénes betyár felvezetésével felvo-
nuló fogatoknak Németh Lajos polgármester kö-
szönte meg a részvételt, és adta át a díjakat.

Eredmények: • Akadályhajtás: I. helyezett:
Geröly Tibor, II. helyezett: Lebics István, III. helye-
zett: Ifj. Szájer József. • Vadászhajtás: I. helyezett:
Geröly Tibor, II. helyezett: Komálovics Géza, III.
helyezett: ifj. Szájer József • Különdíjat a 3 póni-
fogat kapott: Rozmán Tímea, aki nemzetközi
versenyen is sikeresen szerepelt már, Ifj. Erõs
András, Nyerges Kristóf.

A fogatok a Rákóczi-induló hangjaira tettek
a pályán tiszteletkört és búcsúztak a jövõ évi vi-
szontlátásig a nagygeresdi lelkes közönségtõl. A
közönség azonban még nem búcsúzott, hiszen
a tombolahúzáson sokan reménykedtek a fõdí-
jak – rackajuh, csikó – megnyerésében. Este pe-
dig a búcsúi bálban szórakozott a falu és a kör-
nyék fiatalsága.                                   bserika

Réz, barna, 
hamvas 
- az õsz hajszínei 
Nagy sajnálatunkra lassan véget ér a nyár! Így el-

kezdhetünk gondolkodni õszi hajszínünkrõl, frizuránk for-
májáról. Az õsz színei a mai trendben a réz, a barna és
a hamvas, de ettõl is el lehet térni, sõt el kell ha a karak-
terünk és az egyéniségünk mást kíván. Lehetõleg több har-
monikus színt festessünk frizuránkon, így kap a haj formája
hangsúlyt. Minden esetben találjuk meg a hozzánk közel-
álló színeket. Ennek legjobb módja, hogy egy adott szín-
skálából válasszunk három olyan színt, amit hordanánk
és hármat amit biztosan nem. Nagy segítség ez fodrá-
szuknak, így könnyebb az árnyalatokat kiválasztani, el-
készíteni. A festéseknél nagyon fontos, hogy professzio-
nális terméket használjunk, és ne közönség cikkeket. Az
eredmények a jobb termékeknél biztosabbak, kíméleteseb-
bek, táplálóbbak a hajnak. Nagyon fontos, hogy a szép for-
ma és szín mellett a haj minõsége is jó maradjon, egészséges
legyen, így lesz teljesen jó a közérzetünk. 
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Idén július 21-én, a XVI.
Berényiek Országos Találkozóján
jöttek össze azon települések lakói,
amelyeknek a nevében szerepel
berény. Még 1996-ban jött a talál-
kozó ötlete Mester Ferenctõl és a
Vörösberényi Polgári Olvasó Körtõl.
Az országban 13 ilyen település ta-
lálható: Balaton-, Borsos-, Csák-, Di-
ós-, Iharos-,Iklan-, Jász-, Karancs-,
Kis-, Lovas-, Mezõ-, Nagy-, Vörös-
berény (Balatonalmádi része). Ez
volt az elsõ olyan találkozó Ma-
gyarországon, amelyet a hasonló
nevû helységek lakóinak szervez-
tek, így annak idején a médiában
is beszámoltak errõl.

Idén több mint 300 ember volt
jelen Lovasberényben. Iklanbe-
rénybõl a polgármester csapata,
és civil csapat is részt vett. Volt fõzõ-
verseny és borverseny is, ahol a
berényiek megmutathatták a helyi
speciális gulyásaikat, boraikat. I.
helyen Iharosberény és az Iklan-
berény Civil csapata osztozott. A fi-
nom ebéd után került sor a telepü-
lések kulturális mûsorára. A helyi
tánccsoport az alkalomhoz illõen
István a király címû tánccal ked-
veskedett. A találkozót rendkívül jó
hangulat, jó kedv jellemezte.

Jövõre Jászberény lesz a házi-
gazda, hiszen amíg van motiváció,
összetartási vágy, igény a közös ün-
neplésre, addig a Berényiek Orszá-

gos Találkozója évrõl évre újjászüle-
tik a lelkes szervezõk és a vendé-
gek által, remélve, hogy egyre
több civil szervezet is bekapcsoló-
dik. Erre azért is van szükség, mert
az önkormányzatok sorsa bizonyta-
lan, vagy ahogy az egyik polgár-
mester megfogalmazta: „ Polgár-

mesterek jönnek-mennek, de a
berényiek mindig azok maradnak!
A legközelebbi viszontlátásra 2012-
ben, Jászberényben!

Sulics Boglárka

Augusztus 2. hétvégéjén 17. alka-
lommal szervezték meg a rózsákkal
övezett lócsi fõtéren a település ma-
gyar és idegen ajkú lakói számára a
falu ünnepét.

A Falunap rendezvénye, mint ed-
dig minden évben ünnepi szentmisé-
vel kezdõdött a katolikus templom-
ban. Horváth István polgármester kö-
szöntötte az egybegyûlteket: a
lócsiakat, a haza térõket, és a ven-
dégeket. A köszöntõ szavak után az
új kenyér megszentelése következett,
majd közös imádsággal fohászkod-
tak az egybegyûltek a mindennapi
táplálékért. A délutáni szórakoztató
programokon mindenki válogatha-
tott érdeklõdési körének megfelelõ-
en, hiszen sokféle mûfaj képviselõi
léptek színre. A celldömölki Keme-
nesalja Néptánc együttes fergete-
ges produkciója nagy tetszést aratott
a nézõk körében, majd a bõi kán-ká-
nosok pezsdítették tovább a hangu-
latot. A kõszegi BE-JO Táncegyüttes a
reneszánsz táncokkal és a hangula-

tos mazsorett produkcióval egyaránt
elnyerte a közönség tetszését. A Gyõ-
ri Nemzeti Színház mûvészei: Csikó Te-
odóra és Takács Zoltán operett mû-
során már együtt énekelte a közön-
ség a népszerû operett slágereket
magyar és német nyelven egyaránt.
A fellépõk sorát Schimmer Attila, a fa-
lu legújabb polgára és osztrák bará-
tainak énekes-zenés mûsora zárta,
akik fõként német nyelvû dalaikkal
szórakoztatták az egyre nagyobb lét-
számú  nagyérdemût. 

A finom vacsorát követõen tom-
bolahúzásra került sor, ahol értékes
nyeremények találtak gazdára. Kihir-
dették az egész nap zajló tekever-
seny eredményét is, és a gyõztest élõ
malaccal jutalmazták.

Az idén is színpompás tûzijátékkal
lepték meg az ünnep részvevõit a
külföldi-lócsiak, ami méltó zárása volt
a színvonalas napnak.

Az utcabálban a Mega együttes
zenéjére hajnalig ropták a táncot fi-
atalok és idõsek egyaránt.           bse

Lócsiak ünnepe

Berényiek együtt



Szeptember 10-én szombaton Csepregen:
13.30 órakor a „Városközpontok funkció-
bõvítõ… revitalizálása” EU-s pályázattal meg-
újult Széchenyi tér avatása. 14.30 órától: Fõúri
esküvõ és lakodalom a Farkas Sándor Egylet
megjelenítésében. Az ifjú párt és a vendége-
ket táncosok, zenészek köszöntik. Majd késõ
estig mûsorok és táncház.

Szeptember 11-én 14 órától Csepregen
Szüreti Kavalkád: felvonulás, térzenék és mû-
sorok. A rendezvények ideje alatt népi játszó-
tér, vásári forgatag - kirakodó vásár színesíti a
fesztivál programját.

Szeptember 15-én, csütörtökön 18.30 óra-
kor a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és
Könyvtár elõcsarnokában kialakított Csepreg
Irodalmi Kávéházában: Közönségtalálkozó a
Nõk Lapja fõszerkesztõjével, Molnár Gabriellá-
val, munkatársaival: Schäffer Erzsébettel és
Zádrovich Alízzal.

Szeptember 30-án, pénteken 16.30 ó.
Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési-, Sportház és Könyvtárban a
Zene Világnapja alkalmából: A ze-
ne hatása. Zene és tanulás. Elõadó:
Pécsi Rita zenepedagógus.

Október 1-én, szombaton 1 ó.
Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési-, Sportház és Könyvtárban: Jóté-
konysági Liszt-hangverseny a Csep-
regi Vegyeskar elõadásában.

Október 6-án, csütörtökön 18 ó.
Csepregen a KIKI elõtti kopjafánál:
Megemlékezés az aradi vértanúkról.

Október 7-én, pénteken 18 ó. a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház

és Könyvtár elõcsarnokában kialakított
Csepreg Irodalmi Kávéházában: Közönségta-
lálkozó Fejõs Éva írónõvel. Moderátor: R. Kö-
vér Balázs, a Nõk Lapja munkatársa.
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Aikido edzések
Aikido japán harcmûvészeti foglalkozások fi-

ataloknak és idõseknek egyaránt. Szeptember-
tõl folytatódnak Csepregen és Zsirán az Aikido
edzések! Az edzések bármikor szabadon megte-
kinthetõk! Az elsõ edzés ingyenes! Sok szeretettel
várjuk az új jelentkezõket is!

Edzés idõpontok • Csepreg: kedd, csütörtök
gyermek: 17:30 - 18:30, felnõtt: 18:30 - 20:00. Ná-
dasdy Tamás Szakközépiskola tornaterme (Csep-
reg, Rákóczi u. 13-15.). • Zsira: Hétfõ gyermek:
17:30 - 18:30, felnõtt: 18:30 - 20:00, Szerda gyer-
mek: 17:30 - 18:30, felnõtt: 17:30 - 19:00. Mûvelõ-
dési ház mögötti klubhelyiség (Zsira, Fõ u. 43.).

További információ: Kardos Attila 3. danos
aikido sportoktató. 

Telefon: 06 70 615 0103, 
E-mail: aikido@kadunet.hu
Web: aikidocsepreg.blogspot.com
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Térségünkben ismét nõ a látogatottság a lab-
darúgó mérkõzéseken. Nagyobb sportegyesülete-
ink a korábbi években – a magasabb osztályban
szereplés céljából is – egyre több vidéki játékost
vásároltak. Ezzel párhuzamosan a helybeliek zöme
kiszorult a települések csapatából, s eligazoltak
alacsonyabb osztályba, többen pedig Ausztriába.
Egy idõ után a helyiek érdeklõdése megcsappant
a légiósokból álló együttesek mérkõzései iránt. A
magasabb osztály egyre nagyobb költségekkel is
járt, aminek egyre nagyobb részét önkormányzati
támogatásból kívánták fedezni. A települések
anyagi kondícióinak romlása miatt pár éve Sima-
ság nem vállalta a felsõbb osztályban szereplést,
Csepreg korábban, idén pedig már Bük is vissza-
lépett az NB III-ból. Ezzel párhuzamosan elbocsá-
tották vidéki labdarugóik zömét, s egyre inkább
településük és szûkebb környékük fiataljaira építik
csapataikat. A helyi fiúk teljesítménye az egyesület
mellett kitartó, sportszeretõ rétegen túl érdekli a
családtagokat, barátokat, hasonló korú társaikat
is. Egyre többen látogatnak ki a mérkõzésekre.

– A Csepregi Sportegyesület 2011/12. évi
bajnokságban a megyei III. osztályban két
csapatot indított Sass Dezsõ edzõ vezetésé-
vel. Egyiket a Szombathelyi-csoport nyugati
régiójában, a másikat pedig a Sárváriban.
Szekér Istvánt, a CsSE Labdarúgó Szakosztá-
lyának vezetõjét kérdeztük arról, mi motivál-
ta a szakosztályt arra, hogy két felnõtt csa-
pattal induljon el a 2011/2012-es bajnok-
ságban?

– A 2011/12. évi bajnokságra 13 fiatal igazolt
vissza Ausztriából, illetve más csapatokból
Csepregre. 7 olyan játékos is van, akik korábban
még nem voltak igazolt sportolók. A CsSE labdarú-
gó szakosztályában most 14 serdülõ, 16 ifjúsági és
18 felnõtt játékos készül a mérkõzésekre három
szakképzett edzõ vezetésével. A megyei III. osztály-
ban nincs ifjúsági csapat indítására lehetõség, így
ez a játékos állomány nem tudna bajnoki mérkõ-
zéseket játszani. Ezért indítottuk el felnõttként az ifi
csapatot a Sárvári csoportban.

– Az egyesületnek milyen célkitûzései
vannak a közeljövõben?

– Egyesületünk rövid távú célja: feljutni a me-
gyei II. osztályba, majd a 2014/15. évi szezonra

visszakerülni a megyei I. osztályba. Ezzel a város-
hoz méltó labdarúgás valósulna meg a települé-
sen. Készítettünk egy fejlesztési tervet, amely a kö-
vetkezõ 4 évre szól. Ebben szerepel: a Malomkerti
Sportlétesítmény felújítása, a szakmai munka folya-
matos fejlesztése, és a felszerelés bõvítése is.

– A felnõtt csapat tavaszi és az õszi sze-
zonban eddig mutatott teljesítménye bizako-
dásra ad okot. A felújítási célkitûzésekbõl mi
valósult meg?

– A Malomkerti Sportlétesítményben 2011. jú-
lius 1-jén megkezdõdtek a felújítási munkálatok.
Az öltözõk és más helyiségek festése az egyesü-
let tagjai és külsõ segítõk közremûködésével va-
lósult meg. Az épület körüli járdaszakasz teljes
mértékben megújult. A labdafogó háló cseréje
is megtörtént.

– Hogyan és mibõl kívánják megvalósíta-
ni céljaikat, hiszen a felújítási költségek mel-
lett a magasabb osztályban is több pénzre
lesz szükség?

– A magyar parlament által 2011. június 27-én
elfogadásra került egy új sporttörvény, amely lehe-

tõvé teszi a vállalkozásoknak öt kiemelkedõ sport-
ág - közte a labdarúgás - támogatását. Ennek tük-
rében célunk, hogy felkeressünk minden csepregi
vállalkozást fejlesztési tervünkkel. Várjuk javaslatai-
kat, valamint kérjük társasági adójuk felajánlását.
A szükséges felszereléseket, eszközöket igyekszünk
pályázati úton, és egyéb felajánlásokból beszerez-
ni. A Csepregi Sportegyesület vezetése mindent
megtesz annak érdekében, hogy az itt sportoló fi-
atalok részére a lehetõ legoptimálisabb körülmé-

nyeket biztosítsa a magas színvonalú szakmai fel-
készüléshez. A Malomkerti Sportlétesítmény kar-
bantartása jelenleg is folyamatosan zajlik, egyrészt
Csepreg Város Önkormányzata, másrészt az egye-
sületi tagok, vállalkozók, magánszemélyek közre-
mûködésével. A parlament által elfogadott, A tár-
sasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény módosítása nagy lehetõséget te-
remtett a sporttal foglalkozó szervezetek számára,
hogy a céljaik megvalósuljanak. Ha e mellé még
jó foci is társul, az nekünk, a labdarúgást szeretõk-
nek csak dupla szerencse.               

sf – vk

Két csapat, dupla esély a csepregi labdarúgásban?
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Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

9. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
10. Sanitas (Bük) 9–14.00 NYITVA
11. Sanitas (Bük) 9–14.00 ügyelet
12. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
13. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
14. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
15. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
17. Sanitas (Bük) 9–14.00 NYITVA
18. Üdvözítõ (Csepreg) 9–14.00 ügyelet
19. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét
23. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
24. Sanitas (Bük) 9–14.00 NYITVA
25. Szent Péter (Sajtoskál) 9–14.00 ügyelet
26. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
27. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
28. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
29. Szent Péter (Sajtoskál) 17–20.00 készenlét
30. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét

1. Sanitas (Bük) 9–14.00 NYITVA
2. Sanitas (Bük) 9–14.00 ügyelet
3. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
4. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
5. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
6. Sanitas (Bük) 17–20.00 készenlét
7. Üdvözítõ (Csepreg) 17–20.00 készenlét

Gyógyszertár

Sanitas (Bük, Eötvös u. 6. – Tel.: 94/558-399)

Szt. Péter (Sajtoskál, Rákóczi u. 40. – Tel.: 94/565-048)

Üdvözítõ (Csepreg, Kossuth u. 4. – Tel.: 94/388-168)

(Készenlét esetén, ha a becsengetés után a gyógyszerész
nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést
követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)
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• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig • Pénteken 13.00-7.00-ig
• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig

Telefon: 94/358/558 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a.  (a mentõállomás mellett)

Központi 
orvosi ügyelet

2011 szeptember 1. Csütörtök Dr.  Orbán Zsuzsanna, 2.Péntek Dr.  Nagy Gábor, 3. Szombat Dr. Földi
Sándor, 4. Vasárnap Dr. Müller András, 5. Hétfõ Dr. Szilasi Imre, 6. Kedd Dr. Nagy Mária, 7. Szerda Dr.
Szilasi Imre, 8. Csütörtök Dr. Szilasi Imre, 9. Péntek Dr. Nagy Gábor, 10. Szombat Dr. Bencsik István, 11.
Vasárnap Dr. Földi Sándor, 12. Hétfõ Dr. Szilasi Imre, 13. Kedd Dr. Nagy Mária, 14. Szerda Dr. Szilasi Imre,
15. Csütörtök Dr. Szilasi Imre, 16. Péntek Dr. Orbán Zsuzsanna, 17. Szombat Dr. Bencsik István, 18.
Vasárnap Dr. Nagy Mária, 19. Hétfõ Dr. Szilasi Imre, 20. Kedd Dr. Nagy Mária, 21. Szerda Dr. Szilasi Imre,
22. Csütörtök Dr. Szirmai László, 23. Péntek Dr.  Orbán Zsuzsanna, 24. Szombat Dr. Bencsik István, 25.
Vasárnap Dr.  Varró Gyula, 26. Hétfõ Dr. Orbán Zsuzsanna, 27. Kedd Dr. Nagy Mária, 28. Szerda Dr.
Orbán Zsuzsanna, 29. Csütörtök Dr. Szirmai László, 30. Pémtek Dr. Földi Sándor.

Nudizmus Bükfürdõn?
Az európai hírû fürdõ augusztusi látogatottsága a régi szép idõkre emlékeztetett. A július közepi hétvé-

gén nyugodtan sor kerülhetett a nagy parkolóban az aratófesztivál, majd néhány hét múlva a VI. Gyógy-
bor Napok eseményeire. Nem volt szükség az itteni parkolóhelyek zömére. Az augusztusi forró hétvége-
ken viszont megteltek ezek a férõhelyek is. A kerékpártárolók kihasználtsá-
ga is a kezdeti idõszak képeit villantotta fel, legalábbis azokban, akik lát-
ták a 15 éve elhunyt Bernáth Lajos állomásfõnök régi fotóit.

Kétségtelen, hogy kezdettõl július és augusztus hónapban kere-
sik fel legtöbben a gyógyhelyet. Az idei augusztusi látogatottság nö-
vekedésében nyilván szerepet játszott az új létesítmények iránti felfo-
kozott érdeklõdés és a kedvezõ bevezetõ ár is. Aki elõször lép be az új
Szaunavilágba, meglepõ kép fogadja. Az itteni vendégek jelentõs része
ádámkosztümben jön-megy, hûsítik átforrósodott testüket a jakuzziban, s a
többi itteni medencében, pihennek a napozó ágyakon, és élvezik a
barnító napfényt.

Az elõírások persze egyértelmûek e szolgáltatási egységben. Egész-
ségügyi okok miatt csak a belépéskor kapott fürdõlepedõre ülhetnek,
fekhetnek a kiválasztott szaunában – fürdõruha nem lehet a vendége-
ken. Ott, illetve zuhanyozás után viszont szíve joga mindenkinek, hogy
mit, vagy semmit sem takar el vele testrészeibõl. Az ide tartozó me-
dencékbe sem szabad bemenni fürdõruhában. Viszont a napozó
ágyra hiába terítik rá a kapott fürdõlepedõt, azon is csak ádám-
kosztümben tartózkodhatnak a vendégek. Nem véletlen, hogy ez
a szolgáltatási egység hamar a naturalisták kedvence lett a für-
dõn, s ez által egy újabb réteggel bõvült a méltán európai hírû
létesítmény vendégköre.                                                   igás

Sikeres dan vizsgák
A szombathelyi BUDO SE Aikido szakosztályá-

nak sportolói 2011. július 30-án indultak útnak a
közel 440 km-re lévõ székkutasi tanyára, hogy
egy félnomád tábor keretében Mirko Jovandic
(6. dan), a Szerb Aikikai vezetõje elõtt vizsgázza-
nak a következõ dan fokozatra. A sátorverést kö-
vetõen Márton Imre (5.dan) szabadtéri edzésén
vettek részt, majd Mirko Jovandic shihan edzé-
sével zárták az aznapi gyakorlást. A vasárnapi
program Mirko Jovandic szenszei 2 órás edzésé-
vel indult, melyen a résztvevõk a mester segítsé-
gével technikai tudásukat bõvíthették. A vizsgák-
ra, a szemerkélõ esõ miatt, már a székkutasi tor-

nateremben került sor. A danvizsgák között a 3
és 4 danos mesterek bemutatót tartottak a Ma-
gyarországon tartózkodó fukushimai diákoknak.
A 2. danos vizsgát, a BUDO SE sportolói, Németh
Jenõ (Szombathely) és Ritteródesz Adrián (Veszp-
rém) párban teljesítették, sikeresen. Kardos Atti-
la, a BUDO SE csepregi és zsirai aikido klubjának
vezetõje 3 danra vizsgázott sikeresen a szerb
mester elõtt. Mindannyian Sziber János 4 danos
mester tanítványai. További információk, képek
és videók a dan vizsgáról, és az egyesület mû-
ködésérõl a következõ oldalakon olvashatók:
aikidocsepreg.blogspot.com, budose.fw.hu



Megható pillanatoknak lehettek tanúi Sajtos-
kálon augusztus 23-án azok a családtagok, bará-
tok, ismerõsök, akik részt vettek Tatár András Attila és
családja ünnepélyes állampolgársági esküjén. Az
öttagú Tatár család kérelmét a Magyar Köztársaság
Elnöke elfogadta, és honosította õket. 

A Szózat hangjaira Haller Imre Sajtoskál polgár-
mestere elõtt állampolgársági esküt tettek, amely-
ben fogadták, hogy Magyarországot hazájuknak te-
kintik, törvényeit tisztelik, a hazát képességeiknek
megfelelõen szolgálják és védik. 

A polgármester köszöntötte az új magyar állam-
polgárokat. Azt kívánta a családnak, hogy leljenek
igazi otthonra ebben a hazában, ebben a község-
ben, a sajtoskáli közösségben. Az ünnepség zárása-
ként a falu elsõ embere átadta a családfõnek az
igazoló okiratokat, majd a magyar Himnuszt énekel-
ték el közösen az ünneplõk.

bserika
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„Magyarnak lenni:
büszke gyönyörûség”

Elérkezett az õszi kertészkedés ideje, így
mostanában sokan gondolkodnak abban,
hogy kerítés mellett vagy helyett sövényt tele-
pítenek. Nekik szeretnénk egy kis segítséget
nyújtani.

Íme néhány lehetõség a sok közül: Fagyal
(Ligustrum fajták): A téli zöld kategóriába tar-
tozik, ami annyit jelent, hogy enyhébb tél ese-
tén megtartja lombozatát, keményebb tele-
ken azonban lombját veszti. Telepíthetünk
földlabdás fagyalt is, ami jó hír a türelmetlen
kertészkedõnek is, hiszen azonnali eredmény-
ként kész és zárt sövény kapunk, ami akár 1,5-
2 méter is lehet! Idõnként vágjuk vissza!

Aki viszont költségkímélõbb megoldást ke-
res és türelmes, annak a szabad-gyökerû
fagyalt ajánljuk, amit hármas kötésben (cikk-
cakkban) javasolt ültetni. Méterenként 7-8
db-ot számolhatunk. Tavasszal vágjuk felére!

Tuja-félék (Plicata, Columna, Smaragd,
Brabant) Általánosan elmondható róluk, hogy
örökzöldek, tehát lombozatukat télen is meg-
tartják. Savanyú kémhatású földben („A” típu-
sú) növekednek legszebben. Ültetési távolság
fajtától függõen 0,8-1méter. Egyes fajták

igénylik a metszést, mások nem, errõl a vásár-
láskor érdemes tájékozódni.

Leylandi ciprus (Cupressocyparis Leylandii)
A leggyorsabban növekvõ örökzöld sövény nö-
vény. Évente többszöri metszést igényel. Kemé-
nyebb fagyok esetén a hajtásvégek vissza-
fagyhatnak, ezért az utolsó metszést augusztus
végére idõzítsük. Méterenként elegendõ egy
darab növény is. A kisebb növények mellé te-
gyünk karót. 

Tiszafa (Taxus Baccata és fajtái) Örökzöld
növény, mely jól tûri a szélsõséges idõjárási vi-
szonyokat is. Dekoratív, piros termése õsszel
színesíti kertünket. A növény szinte minden ré-
sze mérgezõ, ezért kisgyermekes családoknál
fontoljuk meg beszerzését. Árnyékos részre is
kiválóan alkalmas.

A sövénynövények ültetõgödrébe te-
gyünk szárított, porított szarvasmarhatrágyát
a szebb, egészségesebb és ellenállóbb sö-
vény érdekében. Késõbbiekben komplex ha-
tású mûtrágyát vagy speciális örökzöld nö-
vény tápoldatot használjunk. További kérdé-
seivel forduljanak kertész kollégáinkhoz.- 

Örökzöld Kertészet

Sövénytelepítés? 
Segítünk, hogy mit érdemes és hogyan!




